
Prisant: 2 500 000 + omkHaugesund - Søre Bydel
Djupastø 3, 5538 Haugesund



Å kjøpe eiendom                                                                       er en av

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb,

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset
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DIN MEGLER PÅ 
DENNE EIENDOMMEN:

Asbjørn Hovland
Eiendomsmeglerfullmektig

T: 91 30 77 90

asbjorn@meglerhuset-rele.no

Asbjørn Hovland har lang erfaring som

eiendomsutvikler, noe som ga en naturlig overgang

til eiendomsmeglerbransjen. Asbjørn har en

brennende stå-på-vilje og er alltid positiv. Han tok

Bachelorgrad i Eiendomsmegling ved BI i

Stavanger.
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Del 1 - Djupastø 3

Eiendommen
Bilder  -  Området
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE:

Boligtomt

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 36 Bnr. 502

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 2 500 000 + omk.

TOMT:

855 m2 Eiet
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Haugesund
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Et fantastisk 
utgangspunkt  
for en ny bolig
Sentral beliggenhet med nærhet til sjøen...

Eiendommen ligger vakkert til i området sør i Haugesund, med fantastiske

utsiktsforhold mot Karmsundet og Karmsund Bru. Boligene i området består av en

blanding av eldre bebyggelse og flere nye, flotte funkisvillaer.  

Det er kort vei inn til alle fasilitetene i sentrum, gode shoppingmuligheter på Oasen

Storsenter og flott turområde i Norheimskogen.  

Eiendommen er tilknytttet Lillesund (1-7 kl.) og Håvåsen (8-10 kl.) skolekrets.  
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Del 2 - Djupastø 3

Teknisk info  
og skjema
Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema

17HAUGESUND DJUPASTØ 3



Eiendommen

Oppdragsnummer:
218545

Adresse:
Djupastø 3, 5538 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 36 Bnr. 502 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Einar Jørgensen

Prisantydning:
2 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
62 500,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
74 852,- (omkostninger totalt) 

Omkostningene gjelder ved kjøp for
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av
Boligkjøpeforsikring pluss vil øke
totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Eiendomstype:
Boligtomt

Parkering:
Mulighet for oppføring av garasje, ihht de
gjeldende reguleringsbestemmelsene.
Bebyggelsesplanen må vise husplassering med
mønretning, samt garasje, henstandsplass og
snuplass.

Beskaffenhet:
Tomta er opparbeidet med plen og noe
beplantning (busker og trær). 

Tomteareal:
855 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene. Forkjøpsretten som
hviler på eiendommen må avklares før
overtagelse.

Ligningsverdi:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt
sjekke skatteetatens boligkalkulator for
estimert ligningsverdi. Se www.skatteetaten.no

Vei, vann og avløp:
Ved oppføring av boligbygg på tomta må det
påregnes tilkoblingsavgift til det offentlige
vann- og avløpsnettet. Det vil da bli beregnet
årlige kommunale eiendomsavgifter. Grunnlaget
for fakturering av kommunale avgifter er de
enkelte satser som kommunestyret vedtar
hvert år. Det går avløpsledning tvers igjennom
tomta (se vedlagt grunnkart). Adkomst til tomta
vil måtte opparbeides fra Djupastø, i følge
kommunen.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område regulert til
boligområde, industri og havneområde.
Gjeldende reguleringsplan for et område mellom
Salhusvegen og sjøen, fra nordre grense av
utvidet gravlund til bygrensen i syd (Søndre
bydel IV) i Haugesund kommune. 

Fra reguleringsbestemmelsene: 
Boligområde: Bebyggelsen kan oppføres i inntil
2 etasjer. Tomtene skal ha grunnflate ikke
under 800 m2. Bygningsrådet kan gjøre unntak
herfra i særlige tilfelle. Ingen tomt må
bebygges med mer enn 1/6 av sitt nettoareal
pluss eventuelt garasje. I boligområdet tillates
ikke industripreget virksomhet, verksted, lager
o.l. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at
boligprosjektet "Djupastø" er under utvikling på
eiendommene i vest, nede ved sjøkanten (Gnr.
36, bnr. 693-698). Det skal her oppføres 4
eneboliger på inntil 3 etasjer. De ferdigstilte
byggene kan forringe utsikten noe, men man vil
fortsatt ha flott utsikt mot sundet. 

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg
spesielt godt inn i reguleringskart og de
gjeldende reguleringsbestemmelsene for
området (vedlagt i salgsoppgave).

Tinglyste forhold/servitutter:
Andel i realsameie: 
903996-1/46 OPPRETTELSE AV REALSAMEIE 
DENNE MATRIKKELENHETEN HAR ANDEL I: 
KNR: 1106 GNR: 36 BNR: 474 IDEELL: 2/48 

Heftelser i eiendomsrett: 
2016/712075-1/200 08.08.2016 FORKJØPSRETT 
Rettighetshaver: BERG ROBIN

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper må
fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Forkjøpsrett:
Det foreligger tinglyst forkjøpsrett i
eiendommen. Denne vil bli avklart i etterkant av
salget.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har
anledning til å tegne boligkjøper-forsikring. Man
kan velge mellom en vanlig og en utvidet
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til
advokathjelp på andre viktige rettsområdet i
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr.
2800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP
forsikring. Forsikringen tegnes senest på
kontraktsmøtet. Pris for borettslag:  
kr. 4100/6900,- selveier og aksjeleilighet: kr.
7100/ 9900,- enebolig,  tomanns-bolig,
rekkehus, fritidsbolig og tomt: kr. 11100/13900,-.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.
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Finansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med Danske Bank i
Haugesund som sikrer kunder av Meglerhuset
Rele fordelaktige betingelser i banken. Megler
kan formidle kontakt med rådgiver i banken
dersom dette er ønskelig. Meglerhuset Rele
mottar provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2018-11-30

Personvern:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente/lagre
opplysninger som er nødvendig for å kunne
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her:  
https://meglerhuset-rele.no/
personvernerklaering/

Eiendommen selges 
”som den er – as is”:
Handelen følger lov om avhending av fast
eigedom (avhendingslova). Eiendommen selges
”som den er – as is” jmf. avhendingslova §3-9.

Salgsoppgaven er basert på selgers
opplysninger og meglers egne undersøkelser.
Interessenter oppfordres til grundig
besiktigelse av eiendommen gjerne sammen
med sakkyndig.

Kontakt:
Asbjørn Hovland
Eiendomsmeglerfullmektig
Tlf: 91 30 77 90
asbjorn@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139,
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår: 
Megler skal legge til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden.  

I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal ikke megleren formidle bud med
kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag
etter siste annonserte visning. Meglerhuset
Rele vil heller ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn 30 minutter. 

For annen viktig informasjon om salg- og
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om
budgivning se side ved budskjema.
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Nabolagsprofil
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VEDLEGG
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Budskjema
For eiendommen: Djupastø 3, 5538 Haugesund
Gnr. 36 Bnr. 502 i Haugesund
Oppdragsnummer: 218545
basert på salgsoppgave datert 2018-11-30
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Asbjørn Hovland  /  T: 91 30 77 90  / asbjorn@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  / meglerhuset-rele.no


